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Referat fra ordinær Generalforsamling 
Grundejerforeningen Gadeland 
søndag den 27. maj 2018, kl. 10.00 på Bragesvej 25, Holløselund 
 
 
1. Valg af dirigent 

 Mads Jessen, Bragesvej 14  

2. Generalforsamlingens lovlighed 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er sendt indkaldelse via e-mail  
den 11/5-18 og uddelt i postkasserne til samtlige medlemmer. 
 
3. Valg af stemmetællere og referent 
Som stemmetællere: 

 Lars Holdgaard, Krejsagervej  4 

 Lissie Birkefeldt, Præsteengen 7  

Som referent:  

 Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 

4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og fuldmagter 
Der var 16 personer fremmødte, som er stemmeberettigede, samt en fuldmagt.  
 
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
Formand Tine Kortenbach gennemgik det forløbne år. Beretningen var vedlagt indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling. Formandens beretning kan også læses på vores hjemmeside: www.gadeland.dk. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
6. Aflæggelse af regnskab 
Kasserer Karl Jelsbak gennemgik ”Regnskab 2017 Grundejerforeningen Gadeland”, der var vedlagt indkaldelsen 
til den ordinære generalforsamling. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent 
Kasserer Karl Jelsbak gennemgik ”Budget 2018 Grundejerforeningen Gadeland”, der var vedlagt indkaldelsen til 
den ordinære generalforsamling. Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Bestyrelsen foreslog et 
uændret kontingent på 525 kr. for 2018. Det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
8. Valg til bestyrelse 

 Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 - genvalgt for 2 år. 

 Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 - genvalgt for 2 år. 

 Kasser Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 - genvalgt for 2 år. 

 Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 - ikke på valg. 

 Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg. 

 Suppleant: Lars Byrgesen, Bragesvej 32 – genvalgt for 1 år.    

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg 
Revisorsuppleantposten er ledig, da revisorsuppleantens ejendom er solgt. Der spørges i forsamlingen, om der 
er nogen, der vil påtage sig denne opgave. Det er der ikke.   
 
10. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
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11. Evt. 
Kasserer Karl Jelsbak fortæller om den nye datalovgivning, der er trådt i kraft den 25/5-18, herunder hvilken 
betydning lovgivningen har for Grundejerforeningen Gadeland. Læs mere på www.gadeland.dk    
 
Lars Holdgaard, Krejsagervej  4, der er tovholder på ”drænsagen”, fortæller kort om historien bag de massive 
vandproblemer på  ejendommene, der ligger på Krejsagervej   1, 2, 4 og 6 samt informerer om aktuel status. 
Det udløser også en kort snak om vandproblemerne på Præsteengen. 
 
Bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen Gadeland er frivilligt arbejde, og således er det kun begrænset med 
tid og ressourcer, der er til rådighed for medlemmerne i bestyrelsen. Vi har således ikke mulighed for at indfri 
alle de forskellige ønsker til aktiviteter, vi modtager fra vores medlemmer. Medlemmer i Grundejerforeningen 
Gadeland, der har ønsker om tiltag af forskellig art, opfordres derfor at møde til vores generalforsamlinger eller 
afgive en fuldmagt, således at der kan nedsættes arbejdsgrupper, der kan være tovholdere på de forskellige 
tiltag, som bestyrelsen ikke har mulighed for at påtage sig. 
 
Referatet fra generalforsamlingen samt oversigt over kontingent for 2018 vil blive uddelt i postkasserne i 
sommerhusområdet, sendt via e-mail samt lagt op på www.gadeland.dk. 
 
Tine og Karl takkes for den meget store indsats, de har bidraget med i det forgangne år. 
Endnu en gang, tusind tak til Niller og Claus, Bragesvej 25, der lagde hus til vores generalforsamling. 
 
Referent, 
Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30, 
27/5-2018 
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